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l. I.
Všeobecné informácie
1. Obchodné meno a sídlo spolo nosti:

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Považské Podhradie 333
017 04 Považská Bystrica
O: 31613314

Spolo nos Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., ( alej len Spolo nos ) bola založená d a 12.08.1994
a do obchodného registra bola zapísaná d a 26.08.1994 (Obchodný register Okresného súdu Tren ín, oddiel
Sro, vložka 2768/R).
2. Hlavnými innos ami Spolo nosti sú:
- lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za ú elom spracovania alebo alšieho predaja
- piliarska výroba
3. Informácie o po te zamestnancov

Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov

26

Predchádzajúce ú tovné
obdobie (r. 2014)
26

Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa
zostavuje ú tovná závierka, z toho:
Po et vedúcich zamestnancov

20

21

6

6

Názov položky

Bežné ú tovné obdobie (r. 2015)

4. Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky
Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna ú tovná závierka pod a § 17 ods. 6
zákona NR SR . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve, za ú tovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
5. Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce ú tovné obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spolo nosti d a 05. mája 2015.
6. Zverejnenie ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie
tovná závierka Spolo nosti k 31. decembru 2014 spolu so správou audítora o overení ú tovnej závierky
k 31. decembru 2014 a výro nou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výro nej správy
s ú tovnou závierkou bola uložená do registra ú tovných závierok 13. marca 2015 a 14. mája 2015.
7. Schválenie audítora
Valné zhromaždenie 24. novembra 2011 schválilo spolo nos Audit consults, s.r.o., M.R.Štefánika 167/16,
Považská Bystrica ako audítora na overenie ú tovnej závierky na dobu neur itú, t.j. aj za ú tovné obdobie od
1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
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8. Informácie o konsolidovanom celku
Od 01. 01. 2009 je Spolo nos sú as ou konsolidovaného celku - Mesta Považská Bystrica na základe zmeny
predpisov pre rozpo tové, príspevkové organizácie, obce a VÚC.
Konsolidovanú ú tovnú závierku zostavuje Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica.
Konsolidovanú ú tovnú závierku je možné dosta priamo na Mestskom úrade mesta Považská Bystrica a od
r.2013 aj vo verejnej asti registra ú tovných závierok.
Konsolidovaná ú tovná závierka mesta Považská Bystrica je sú as ou súhrnnej konsolidovanej ú tovnej závierky
verejnej správy.
Materská ú tovná jednotka – mesto Považská Bystrica nie je oslobodená od povinnosti zostavi konsolidovanú
tovnú závierku.

l. II.
Informácie o orgánoch spolo nosti
Spolo nos lenom štatutárneho orgánu neposkytla žiadne záruky, pôži ky alebo iné zabezpe enia. lenmi
štatutárneho orgánu neboli použité finan né prostriedky alebo iné plnenia na súkromné ú ely.

l. III.
Informácie o prijatých postupoch
a) Východiská pre zostavenie ú tovnej závierky
tovná závierka Spolo nosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej innosti v súlade so
zákonom . 431/2002 Z.z. o ú tovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi ú tovania pre
podnikate ov.
K zmenám ú tovných zásad a metód nedošlo. Ú tovné metódy a všeobecné ú tovné zásady boli ú tovnou
jednotkou konzistentne aplikované po as celého ú tovného obdobia.
tovníctvo Spolo nos vedie na základe dodržania asovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vz ahujú na ú tovné obdobie bez oh adu na dátum ich platenia.
V ú tovnom období 2015 Spolo nos nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých ú tovných období
Pe ažné údaje v ú tovnej závierke sú uvedené v celých EUR.
b) Spôsob oce ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oce uje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
Sú as ou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani
realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou innos ou sa oce uje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú innos a nepriame náklady, ktoré sa vz ahujú na výrobu alebo
inú innos .
Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisova sa za ína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý
majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) je 2 400 € a nižšia, sa ú tuje do nákladov.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabu ke:

softvér

predpokladaná
doba používania
3

metóda
odpisovania
lineárna

ro ná odpisová
sadzba v %
33,3

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisova sa za ína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok
zaradený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je
1 700 EUR a nižšia, sa v spolo nosti eviduje ako zásoby, pri uvedení do používania sa ú tujú do spotreby.
Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabu ke:

stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky

predpokladaná
doba používania
40 rokov
4 až 12 rokov
4 až 8 rokov

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna

ro ná odpisová
sadzba v %
2,5
8,5 až 25
12,5 až 25

2. Zásoby
Zásoby nakupované sa oce ujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) znížené o z avy z ceny. Úroky z cudzích zdrojov nie
sú sú as ou obstarávacej ceny. Z ava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa
tuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spolo nos ú tuje o zásobách spôsobom
A tak, ako to definujú postupy ú tovania. Úbytok zásob sa ú tuje v cene zistenej metódou váženého
aritmetického priemeru z obstarávacích cien.
Zásoby vytvorené vlastnou innos ou sa oce ujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy
materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a as nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s
vytvorením zásob vlastnou innos ou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrnuje v
závislosti od stup a rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú sú as ou vlastných
nákladov. Sú as ou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich istá realiza ná hodnota ku d u, ku ktorému
sa zostavuje ú tovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením
v ú tovníctve a ich istou realiza nou hodnotou. istá realiza ná hodnota je predpokladaná predajná cena
znížená o predpokladané náklady na ich dokon enie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
3. Poh adávky
Poh adávky sa pri ich vzniku oce ujú ich menovitou hodnotou; postúpené poh adávky a poh adávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oce ujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným poh adávkam, kde existuje riziko
nevymožite nosti poh adávok.
Ak je zostatková doba splatnosti poh adávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje
rozdiel medzi menovitou a sú asnou hodnotou poh adávky. Sú asná hodnota poh adávky sa po íta ako sú et
sú inov budúcich pe ažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.
4. Pe ažné prostriedky a ceniny
Pe ažné prostriedky a ceniny sa oce ujú ich menovitou hodnotou.
5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a asovej súvislosti s ú tovným obdobím.
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6. Rezervy
Rezervy sú záväzky s neur itým asovým vymedzením alebo výškou, a oce ujú sa odhadom v sume potrebnej
na splnenie existujúcej povinnosti ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.
Tvorba rezervy sa ú tuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový ú et, ku ktorému záväzok prislúcha.
Použitie rezervy sa ú tuje na archu vecne príslušného ú tu rezerv so súvz ažným zápisom v prospech vecne
príslušného ú tu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej asti sa ú tuje opa ným ú tovným
zápisom ako sa ú tovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne
dosiahnutých výnosov so súvz ažným zápisom v prospech ú tu rezerv.
7. Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oce ujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oce ujú obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v ú tovníctve, uvedú sa záväzky
v ú tovníctve a v ú tovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
8. Odložené dane
Odložené dane (odložená da ová poh adávka a odložený da ový záväzok) sa vz ahujú na:
a) do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a ú tovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich da ovou základ ou,
b) možnosti umorova da ovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnos odpo íta da ovú
stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previes nevyužité da ové odpo ty a iné da ové nároky do budúcich období.
Odložená da ová poh adávka sa ú tuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné do asné
rozdiely vyrovna vo i budúcemu základu dane.
Pri výpo te odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude plati v ase
vyrovnania odloženej dane.
9. Dotácie zo štátneho rozpo tu
O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa ú tuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok
na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku budú tieto finan né prostriedky Spolo nosti poskytnuté.
Prijaté dotácie zo štátneho rozpo tu sa ú tujú ako záväzok Spolo nosti ku d u prijatia. Dotácie na hospodársku
innos sa ú tujú ako ostatné výnosy z hospodárskej innosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to
v asovej a vecnej súvislosti so zaú tovaním nákladov vynaložených na príslušný ú el, na ktorý sa dotácie na
hospodársku innos poskytli. Dotácie na dlhodobý majetok sa ú tujú v prospech výnosov budúcich období
a následne sa vykážu ako ostatné výnosy z hospodárskej innosti v asovej a vecnej súvislosti so zaú tovaním
odpisov obstaraného dlhodobého majetku.
10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a asovej súvislosti s ú tovným obdobím.
11. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku d u uskuto nenia ú tovného prípadu prepo ítavajú na menu
euro referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v de predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového ú tu sa na prepo et cudzej meny na eurá
použije referen ný výmenný kurz ur ený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v de predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku d u, ku ktorému
sa zostavuje ú tovná závierka, prepo ítavajú na menu euro referen ným výmenným kurzom ur eným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de , ku ktorému sa zostavuje
tovná závierka, a ú tujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
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Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepo ítavajú na menu euro referen ným výmenným kurzom
ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de predchádzajúci
u uskuto nenia ú tovného prípadu. Ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, sa na menu euro už
neprepo ítavajú.
12. Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú da z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o z avy a zrážky (rabaty,
bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez oh adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok, alebo i ide
o dodato ne uznanú z avu.

l. IV.
Informácie, ktoré vysvet ujú a dop ajú súvahu a výkaz ziskov a strát
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Spolo nos v bežnom a ani bezprostredne predchádzajúcom období nevlastnila dlhodobý nehmotný majetok.
Preh ad o pohybe dlhodobého hmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabu ke:
Bežné ú tovné obdobie (r. 2015)
Dlhodobý hmotný
majetok
Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav na za iatku
tovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
tovného obdobia
Oprávky
Stav na za iatku
tovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
tovného obdobia
Stav na za iatku
tovného obdobia
Stav na konci
tovného obdobia

Prírastky:

b

Samostatn
é hnute né Pestovate Základné
ské celky
Ostatný
stádo
veci
Stavby
DHM
a súbory
trvalých a ažné
hnute nýc porastov zvieratá
h vecí
c

49 014 1 430 084

d
454 688

e

f

g
143 232

445 319
7 438

Obstarávaný
DHM

Poskytnu
té
preddavk
y na DHM

Spolu

h

i

j

18 000

2 095 018

18 200
18 000

463 519
25 438

18 200

2 533 099

49 014 1 875 403

447 250

143 232

493 484

410 335

143 232

37 286

17 200
-7 438

530 770

420 097

143 232

936 600

44 353

0

18 000

1 047 967

49 014 1 344 633

27 153

0

18 200

1 439 000

49 014

1 047 051
54 486
-7 438
1 094 099

Obstarávaný DHIM
18 200 € - vypracovanie projektovej
dokumentácie „Rekonštrukcia lesných ciest v k.ú. Horná Mariková“.

Najvä ší prírastok predstavuje obstaranie hmotného majetku – lesné cesty Okružná a Stole né v položke
stavby v hodnote 445 319 EUR, na ktorú bola poskytnutá dotácia z eurofondov vo výške 391 663 EUR.
2. Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do
výšky 1 596 600 €.
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K dlhodobému majetku nemá spolo nos zriadené záložné právo a nemá obmedzenie s ním naklada .
3. Zásoby
V roku 2015 nebola tvorená opravná položka k zásobám , nebol dôvod.
Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou do výšky 39 830,00 €.
4. Poh adávky
Informácie o vývoji opravnej položky k poh adávkam
Bežné ú tovné obdobie (rok 2015)
Poh adávky

Stav OP k 1.1.2015

Tvorba OP

b

c

a
Poh adávky
z obchodného styku
Poh adávky spolu

Zú tovanie OP
z dôvodu.
zániku
opodstatnenosti

d

Zú tovanie OP
z dôv.vyradenia
majetku z
tovníctva

e

Stav OP k 31.12.2015

f

32 680

0

-32 680

0

32 680

0

-32 680

0

Informácie o vekovej štruktúre poh adávok
Poh adávky k 31.12.2015
a

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Poh adávky spolu
d

Krátkodobé poh adávky
Poh adávky z obchodného styku
Da ové poh adávky a dotácie
Iné poh adávky
Krátkodobé poh adávky spolu

54 549

4 008

58 557

446 610

446 610

567

567

501 726

4 008

505 734

Da ové poh adávky a dotácie zah ajú:
1. Da z príjmu vo výške
16 604 EUR
2. Da z pridanej hodnoty vo výške 38 020 EUR
3. Cestná da vo výške
323 EUR
4. Dotácie zo ŠR – nenávratný finan ný príspevok na Cezhrani né dopravné prepojenie PovažskoValašského regiónu vo výške
391 663 EUR
Poh adávky nie sú zabezpe ené záložným právom alebo inou formou zabezpe enia.
5.

Finan né ú ty

Ako finan né ú ty sú vykázané peniaze v pokladnici a ú ty v bankách. Ú tami v bankách môže Spolo nos vo ne
disponova .
6.

asové rozlíšenie

Náklady budúcich období zah ajú náklady na nájomné platené vopred, zákonné a havarijné poistenie
motorových vozidiel (flotila), telefónne paušály.

Náklady budúcich období krátkodobé spolu

3 656

Predchádzajúce ú tovné
obdobie (r.2014)
4 226

Iné

3 656

4 226

Opis položky asového rozlíšenia

Bežné ú tovné obdobie (r. 2015)
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
1. Vlastné imanie
a) Základné imanie
Základné imanie sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka nezmenilo, je výška iní 6 639 €. Ku d u
31.12.2015 ú tovnej závierky je základné imanie splatené v celom rozsahu a v tejto hodnote je zapísané
v obchodnom registri príslušného registrového súdu.
b) Preh ad o pohybe vlastného imania
Informácie o pohybe vlastného imania v priebehu ú tovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabu ke:
Tabu ka . 1
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Zmena základného imania
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonné rezervné fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelite ný fond)
Ostatné fondy zo zisku
Výsledok
hospodárenia bežného
tovného obdobia
Spolu

Bežné ú tovné obdobie (r. 2015)
Stav
k 1.1.2015
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav
k 31.12.2015
f

6 639

6 639

469 558

469 558

4 474

4 474

4 474

4 474

1 040 626

400 000

140 000

780 626

147 421

59 475

7 421

-140 000

59 475

1 668 718

59 475

407 421

0

1 320 772

Základné imanie sa v priebehu ú tovného obdobia nezmenilo.
Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju
maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spolo enskej zmluve.
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí d a 05.05.2015 rozhodlo, že v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona . 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, Zakladate skou listinou a Stanovami Spolo nosti
vo né finan né prostriedky vedené na ú te spolo nosti 427 – Ostatné fondy- zo zisku budú prevedené na ú et
Mesta Považská Bystrica - jediného spolo níka spolo nosti, ako nerozdelený zisk minulých období v objeme
400 000,00 EUR.
Informácie o rozdelení ú tovného zisku z roku 2014
Názov položky
tovný zisk

Predchádzajúce ú tovné
obdobie (r. 2014)
147 421

Rozdelenie ú tovného zisku: rok 2015
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Spolu

140 000
7 421
147 421
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O výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie 2014 – zisku vo výške 147 421 € rozhodlo valné zhromaždenie
a 05.05.2015 v zmysle spolo enskej zmluvy nasledovne:
- prídel do sociálneho fondu spolo nosti
- prídel do štatutárnych a ostatných fondov spolo nosti

7 421 €
140 000 €

O výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie 2015 – zisku vo výške
zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je :
- odvod do kapitálového fondu spolo nosti
na financovanie investi ných potrieb
- prídel do sociálneho fondu

59 475 € rozhodne valné

55 000 €
4 475 €

2. Rezervy
Rezervy spolo nos vytvára v zmysle platnej legislatívy a v zmysle vnútropodnikovej smernice o rezervách.
Použitie dlhodobých rezerv bude v roku, kedy nastanú podmienky pre ich použitie.
Bežné ú tovné obdobie (r. 2015)
Názov položky
a

Stav k 1.1.2015

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

Stav k 31.12.
2015
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Odchodné, odstupné

14 257

130

14 387

Iné /pestovná innos , súdne spory/

34 023

5 200

2 456

36 767

Dlhodobé rezervy spolu

48 280

5 330

2 456

51 154

34 368

29 604

34 368

24 200

26 719

21 780

2 420

26 719

2 500

2 500

1 992

508

2 500

Iné /pest. innos , RZZP, /

40 536

34 803

28 582

11 954

34 803

Krátkodobé rezervy spolu

101 604

93 626

86 722

14 882

93 626

Krátkodobé rezervy, z toho:
Nevy erpané dovolenky vrátane
sociálneho poistenia
Odmeny, prémie
Overenie ú tovnej závierky
a zostavenie da ového priznania

29 604

Ako zákonné rezervy boli tvorené rezerva na dovolenku a rezerva na pestovnú innos .
V položke Iné rezervy sú :
- Rezerva na pestovnú innos vo výške 64 870 € /dlhodobá 31 567 €, krátkodobá 33 303 €/
- Rezerva RZZP 1 500 €
- Rezerva na súdne spory 5 200 €
3. Záväzky

Bežné ú tovné obdobie (r. 2015)

Predchádzajúce ú tovné obdobie
(r. 2014)

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

66 183

144 798

Krátkodobé záväzky spolu

66 183

144 798

Názov položky
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
až pä rokov

4 091

10 483

Dlhodobé záväzky spolu

4 091

10 483

Sú as ou vekovej štruktúry nie je odložený da ový záväzok (ú et 481).
4. Odložený da ový záväzok
Spolo nos eviduje odložený da ový záväzok k 31.12.2015 v celkovej výške 91 013 EUR, z toho je odložený
da ový záväzok vo výške 102 080 EUR a odložená da ová poh adávka vo výške 11 067 EUR.
Odložený da ový záväzok vznikol predovšetkým z rozdielnej zostatkovej ceny ú tovnej a da ovej u dlhodobého
hmotného majetku. Jeho ú tovná hodnota k 31.12.2015 je vyššia než je jeho da ová základ a.
Odložená da ová poh adávka je z titulu pohybov v tvorbe a zú tovaní neda ových rezerv.
5. Sociálny fond
Názov položky

Bežné ú tovné obdobie
(r. 2015)

Za iato ný stav sociálneho fondu

Predchádzajúce
tovné obdobie
(r.2014)

10 483

3 969

Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov

1 627

1 696

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

7 421

6 734

9 048

8 430

15 440

1 916

4 091

10 483

Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
erpanie sociálneho fondu
Kone ný zostatok sociálneho fondu

as sociálneho fondu sa pod a zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na archu nákladov vo výške 0,6 %
a as sa vytvára zo zisku. Sociálny fond sa pod a zákona o sociálnom fonde erpá na stravné, sociálne,
zdravotné, rekrea né a pod. potreby zamestnancov.
6.

asové rozlíšenie

Na ú te výnosov budúcich období Spolo nos eviduje investi né dotácie na nákup dlhodobého majetku, ktoré sa
každoro ne rozpúš ajú do ostatných výnosov vo výške odpisov z tohto majetku.
Štruktúra asového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom preh ade:
Bežné ú tovné obdobie
(r. 2015)

Predchádzajúce ú tovné
obdobie (r. 2014)

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho

376 247

9 821

Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

376 247

9 821

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho

7 787

266

Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

7 787

266

384 034

10 087

Názov položky

Spolu

Spolo nos financovala z dotácií rekonštrukciu lesných ciest v Hornej Marikovej.

9/12

3 1 6 1 3 3 1 4

O:

Poznámky Ú POD 3 - 01

DI : 2 0 2 0 4 3 9 8 8 3

Informácie o výnosoch
1.

Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar pod a jednotlivých segmentov, t.j. pod a typov výrobkov a služieb, a pod a
hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabu ke:
Oblas
odbytu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb - Drevo

Typ výrobkov, tovarov,
služieb - Rezivo

Typ výrobkov, tovarov,
služieb - Ostatné

Typ výrobkov, tovarov,
služieb - Služby

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

d

e

f

g

h

i

a
Slovenská
republika
Štáty EU

b

c

1 369 061

2 244 873

0

7 979

Spolu

1 369 061

2 252 852

287 787

395 829

3 220

2 966

13 928

37 810

287 787

395 829

3 220

2 966

13 928

37 810

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Názov položky

a

Bežné
tovné
obdobie
(r. 2015)

Predchádzajúce ú tovné
obdobie (r. 2014)

Kone ný
zostatok

Kone ný
zostatok

Za iato ný
stav

2015

2014

b

c

d

e

f

Zmena stavu vnútroorganiza ných
zásob

Výrobky

3 936

5 186

4 885

-1 250

301

Spolu

3 936

5 186

4 885

-1 250

301

Dary

x

x

x

2 940

Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

1 690

301

3. Aktivácia a výnosy z hospodárskej innosti, finan nej innosti a mimoriadnej innosti
Názov položky
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej innosti,
z toho:
Rozpustenie dotácie na obstaranie dlhod. majetku vo výške odpisov

Bežné ú tovné
obdobie (r. 2015)

Predchádzajúce
tovné obdobie
(r. 2014)

17 740

266

17 716

266

Iné – preprava, poist. udalos

24

0

Finan né výnosy, z toho:

61

54

Ostatné položky finan ných výnosov, z toho

61

54

Výnosové úroky

61

54
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Informácie o nákladoch
1.

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku innos , finan né a mimoriadne
náklady

Názov položky

Bežné ú tovné
obdobie (r. 2015)

Predchádzajúce
tovné obdobie
(r. 2014)

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

903 454

1 804 342

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

901 462

1 801 979

Nájomné

404 024

1 048 693

Služby spojené s výrobou dreva

440 308

691 421

Opravy a udržiavanie

35 979

27 740

Ostatné

21 151

34 125

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:

61 844

50 039

Tvorba a zú tovanie rezerv na pestovnú innos

18 912

39 711

6 454

6 603

36 478

3 725

Finan né náklady, z toho:

806

1 006

Položky finan ných nákladov, z toho:

806

868

1

217

805

651

Poistenie majetku
Iné

Nákladové úroky
Ostatné náklady na finan nú innos – poplatky banke

Významnú as nákladov z hospodárskej innosti predstavuje položka odpis poh adávky vo výške 31 850 EUR,
ktorá je zahrnutá v položke Iné významné položky nákladov z hospodárskej innosti.
Nájomný vz ah a podmienky nájmu za lesné pozemky medzi zmluvnými stranami, prenajímate om Mestom
Považská Bystrica a nájomcom obchodnou spolo nos ou Mestské lesy Považská Bystrica, je upravený
v nájomnej zmluve . 66/2014-Odd.NsM. V zmysle predmetnej zmluvy bolo nájomné na rok 2015 stanovené po
vzájomnej dohode zmluvných strán vo výške 400 000,00 €. Dôvodom takto stanovenej výšky nájomného,
rozdielne oproti minulému obdobiu, je skuto nos , že došlo k zníženiu rozsahu hospodárskej innosti v dôsledku
schváleného Plánu starostlivosti o les s platnos ou na roky 2013 – 2022.

l. V.
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie o údajoch na podsúvahových ú toch
Spolo nos eviduje v podsúvahovej evidencii:
Najatý majetok
Spolo nos má v nájme:
Lesné pozemky v majetku mesta Považská Bystrica v rozlohe 2 195,32 ha v hodnote 19 896 332 €.
Odpis poh adávok
Spolo nos odpísané poh adávky v celkovej výške 62 045 € eviduje v podsúvahovej evidencii za ú elom ich
alšieho sledovania.
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l. VI.
Udalosti,ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka
Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skuto ností,
ktoré sú predmetom ú tovníctva.
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